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Beslut - Svar på motion från (M) om att införa
Helsingborgsmodellen "Våga bry dig" i Västerås stad
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen bifalls.
Hawar Asaiesh (V) deltar inte i beslutet.
Ärendebeskrivning
Marcus Jacobson (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om att
införa Helsingborgsmodellen "Våga bry dig" i Västerås stad föreslagit att
införa ”Våga bry dig” modellen i Västerås. Moderaterna menar att Västerås
stad, genom ett strukturerat arbete och information kan skapa tryggare
bostadsområden där de boende hjälper staden med det förebyggande och
sociala arbetet. De menar vidare att det kommer att behövas fler
bostadsområden som karaktäriseras av medkänsla och civilkurage och
grannar som har kunskap om hur de kan agera om de känner oro för någon i
deras närhet.
Moderaterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:
-

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera, införa och samordna en
modell motsvarande "Våga bry dig" i Västerås.

Kommunfullmäktige har den 2 december 2021, § 503 remitterat motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till individ- och familjenämnden, nämnden för
idrott, fritid och förebyggande och Bostad AB Mimer.
Individ- och familjenämnden och Bostad AB Mimer har inkommit med
remissvar inom angiven tid (IFN 2021/00695-1.7.1). Nämnden för idrott,
fritid och förebyggande har inkommit med remissvar den 17 maj 2022 (NIFF
2022/00112- 1.7.1).
Individ- och familjenämnden, Bostadsbolaget Mimer och nämnden för idrott,
fritid och förebyggande har inkommit med i huvudsak följande synpunkter:
De ställer sig positiva till införandet metoden Våga bry dig, men det kräver
samverkan. Individ- och familjenämnden nämner samverkan inom
kommunen, Länsstyrelsen, polisen, kvinnojouren och bostadsbolag.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av att
arbetet är påbörjat hos Bostad AB Mimer under våren 2021, men någon
modell är ännu inte implementerad.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
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Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen bifalls.
Yrkanden
Anna Hård af Segerstad (M) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut,
stadsledningskontorets förslag, till vilket Anna Hård af Segerstad (M) har
yrkat bifall, och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.
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Katrin Fardish
Epost: Katrin.fardish@vasteras.se
Kopia till

Individ- och familjenämnden
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande
Bostad AB Mimer

Kommunstyrelsen

Svar på Motion från (M) om att införa Helsingborgsmodellen
"Våga bry dig" i Västerås stad
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Marcus Jacobson (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om att
införa Helsingborgsmodellen "Våga bry dig" i Västerås stad föreslagit att
införa ”Våga bry dig” modellen i Västerås. Moderaterna menar att Västerås
stad, genom ett strukturerat arbete och information kan skapa tryggare
bostadsområden där de boende hjälper staden med det förebyggande och
sociala arbetet. De menar vidare att det kommer att behövas fler
bostadsområden som karaktäriseras av medkänsla och civilkurage och
grannar som har kunskap om hur de kan agera om de känner oro för någon i
deras närhet.
Moderaterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:
•

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera, införa och samordna en
modell motsvarande "Våga bry dig" i Västerås.

Kommunfullmäktige har den 2 december 2021, § 503 remitterat motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till individ- och familjenämnden, nämnden för
idrott, fritid och förebyggande och Bostad AB Mimer.
Individ- och familjenämnden och Bostad AB Mimer har inkommit med
remissvar inom angiven tid (IFN 2021/00695-1.7.1). Nämnden för idrott,
fritid och förebyggande har inkommit med remissvar den 17 maj 2022 (NIFF
2022/00112- 1.7.1).
Individ- och familjenämnden, Bostadsbolaget Mimer och nämnden för idrott,
fritid och förebyggande har inkommit med i huvudsak följande synpunkter:
De ställer sig positiva till införandet metoden Våga bry dig, men det kräver
samverkan. Individ- och familjenämnden nämner samverkan inom
kommunen, Länsstyrelsen, polisen, kvinnojouren och bostadsbolag.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av att
arbetet är påbörjat hos Bostad AB Mimer under våren 2021, men någon
modell är ännu inte implementerad.
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Beslutsmotivering
Individ- och familjenämndens yttrande
Individ- och familjenämndens sammanfattande slutsats, är att de ställer sig
positiva till införandet metoden Våga bry dig, men att det kräver samverkan
hos bland annat kommunen, Länsstyrelsen, polisen, kvinnojouren och
bostadsbolag. Metoden har som mål att förebygga och förhindra våld i nära
relation som förutom våldsoffret även utsätter barn som tvingas leva i denna
hemmiljö. Våga bry dig går längre än så, den omfattar alla som kan behöva
uppmärksamhet och stöd från medmänniskor. Det bygger på en humanistisk
människosyn som uppmanar grannar att visa civilkurage, omtanke och
omsorg för var och en man möter i sitt bostadsområde och grannskap, äldre
som unga.
Kan metoden Våga bry dig eller liknande svara upp eller vara ett
komplement till Västerås stads policy för trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbete?
Det föreligger inget motsatsförhållande mellan policyn och metoden. Det
innebär att metoden skulle kunna komplettera Västerås stads policy för
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.
Utifrån de utvärderingar som redovisats av metoden Huskurage, finns det ett
mervärde av att införa metoden Våga bry dig eller liknande?
Metoden/metoderna är inte tillräckligt utvärderade mer än de
implementeringsstudier som redovisades i FoU Södertörns slutrapport och
från BRÅs utvärdering och följeforskning. Inte heller framkommer det
säkerställda resultat från ÖBOs implementering. Sammanfattningsvis finns
det idag inget säkerställt underlag med påvisad effekt. Det innebär inte att
det inte skulle finnas ett mervärde av att införa metoden. Som bostadsbolag
kan man vara med och spela roll, kan man vara med och bidra till att
förhindra eller lindra något enstaka fall så kan det vara värt det.
Utifrån de kritiska röster som finns mot metoden Huskurage, är det riskfyllt
att införa metoden Våga bry dig eller liknande?
Frågan är svår att svara på utifrån att det inte finns säkerställda underlag för
om metoden kan ha varit bidragande orsak till både positiva och negativa
effekter. Tydlig och tillräcklig information och utbildning är nyckeln till att
metoden används på ett klokt sätt. Det handlar om civilkurage för att hjälpa
någon i nöd, inte att i onödan utsätta sig själv för risker.
Utifrån ett barnperspektiv/barnrättsperspektiv, finns det hinder att införa
metoden Våga bry dig?
Svar som ovan med tillägget att barn alltid har en särställning i samhället
utifrån sin beroendeställning till vuxna som kan göra skillnad för dem,
särskilt i utsatta situationer.
Såsom framkommit i utvärderingarna är att metoden Huskurage eller Våga
bry dig komplext och kräver extern samverkan, på flera nivåer - hos bland
annat kommun, Länsstyrelsen, polis, Kvinnojour och bostadsbolag. Metoden
kräver att bland annat samordning, utbildning, information, ansvar och
uppföljning är viktigt att diskutera och planera för att metoden ska kunna ge
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effekter och även kvarstå över tid. Så kommer det även att krävas av
införandet Våga bry dig eller liknande.
Nämnden för idrott, fritid och förebyggandes yttrande
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande menar att införa Våga bry dig
som verktyg i Västerås stad stärker och går i linje med det breda
våldsförebyggande perspektivet vi jobbar med inom staden, den s k ”hela
kommunen-ansatsen”.
•
•
•
•
•
•

Att införa Våga bry dig kommunicerar gemensamma normer och
värdegrund mot våld och för civilkurage, omtanke och gemenskap.
Underlättar handlingskraft och synliggör stadens utbud av stöttande
och stärkande resurser för invånarna, varav Familjecentrum är ett
exempel.
Våga bry dig samstämmer med andra befintliga insatser som staden
jobbar med och skulle på så vis utöka och ingå i den vålds- och
brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser i Västerås stad.
Kan ge ett ökat inflöde av ärenden för polis, socialtjänst, sjukvården,
äldrevården, med flera, vilket synliggör en del av det stora mörkertal
av våldsutsatta som lever ett begränsat liv.
Ökar kraven på att staden som helhet har tydlig samverkan och
fungerande strukturer för att ta hand om ett eventuellt ökat
civilkurage hos befolkningen.
Om aktörer på bostadsmarknaden inför metoden Våga bry dig i
fastighetsbeståndet i Västerås finns tillgång till samverkanspartners,
nätverk, kompetens och tillgång till befintliga kunskapshöjande
insatser i ordinarie verksamheter på kultur, idrotts och
fritidsförvaltningen.

Bostad AB Mimers yttrande
Mimer har som ambition att både deras medarbetare och hyresgäster ska
agera med medkänsla och civilkurage gentemot medmänniskor. De upplever
att det till stor del redan görs idag.
Mimer ställer sig positiva till förslaget att införa modell motsvarande Våga
bry dig i Västerås.
För att kvalitetssäkra införandet och arbetet med Våga bry dig anser de dock
att en förutsättning är att Mimer, i samspel med övriga samhället, kan stärka
sin egen personal, så de känner sig trygga att agera i enlighet med Våga bry
dig. Se vidare kommunstyrelsens bedömning för mer information om stadens
samverkan med Mimer i frågan.
Stadsledningskontorets bedömning
Våld i nära relationer sker nästan alltid bakom stängda dörrar, varför
upptäckt av våld genom uppmärksammande av oroliga grannar tycks av
stadsledningskontoret vara en förutsättning för att stoppa våldet. Metoden
Våga bry dig kan förutom förhindrande av pågående våld också beskrivas
som en våldsförebyggande metod att genom arbetssättet förhindra att fler
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utsätts för våld och färre utsätter sina närstående för våld.
Jämställdhetsmyndigheten beskriver i sin handbok för våldsförebyggande
arbete Inget att vänta på att våldsförebyggande arbete inte är en
valmöjlighet, utan en nödvändighet. Vidare att det krävs ett samarbete över
professionsgränserna för att förebygga våld. Detta resonemang går i linje
med var remitterade nämnder och bostadsbolaget Mimer uttryckt i sina
yttranden.
Epidemiologen Geoffrey Rose beskrev 1981 första gången begreppet den
preventiva paradoxen. Med det menade han att det ofta tas för givet att
problem ska åtgärdas där de är störst, det vill säga bland de som redan löper
den största risken att drabbas. Den största skadereducerade effekten kan
dock uppnås om insatser riktas mot befolkningen i stort. Det som brukar
kallas för universell prevention. Den har svagare effekt på kort sikt och är
svårare att mäta, men dessa insatser är långsiktigt mer kostnadseffektiva.
Metoden Våga bry dig är att anses som universell prevention.
Huskurage är en icke-vinstdrivande ideell förening som är politiskt- och
religiöst obunden som startats av Nina Rung, kriminolog, genusvetare och
utsedd barnrättsexpert samt Peter Rung som arbetar med våldsprevention
inom omsorgen samt handlett och processlett kring lågeffektivt bemötande
och metod. Metoden Huskurage är en våldspreventiv metod för att
förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot
närstående. Metoden innebär att kunskap om våld och civilkurage sprids för
att få fler att agera vid oro för att någon far illa i sitt hem. Det Huskurage vill
förmedla är att man som granne kan knacka på, hämta hjälp av fler grannar,
ringa polis och kontakta socialtjänst för att bidra till ökad trygghet och
minska utsatthet i huset eller grannskapet som man bor i.
Metoden innebär att en policy sätts upp i husen där man bor och att
informationsblad delas ut, ett färdigt utformat material som finns att skriva ut
för användning från Huskurages hemsida.
Örebro bostadstäder AB (ÖBO) ägs av Örebro kommun. De har sedan 2017
varit först i landet i samverkan med Huskurage att utveckla konceptet
Huskurage. ÖBO har valt att kalla sin policy för Våga bry dig och fler
kommuner däribland Helsingborg har valt att använda sig av samma
begrepp. Utvecklingen innebär i stort en förenkling och ökad förståelse för
begreppet Huskurage genom att i stället kalla det för Våga bry dig samt för
att även förutom våld, även uppmärksamma en äldre eller andra som verkar
må dåligt eller vara ensamma.
I arbetet med Våga bry dig samarbetar ÖBO med Örebro kommun, Polisen,
Länsstyrelsen, Hyresgästföreningen och Kvinnohuset.
Under 2021, i samband med arbetet som bedrivs i Processutvecklingsgrupp
(PUG) våldsprevention i staden, uppmärksammades en fråga som tidigare
påbörjats men inte slutförts. Frågan var huruvida Västerås stad likt ÖBO ska
införa metoden Våga bry dig. Efter kontakt med Länsstyrelsen, ÖBO och
Mimer kom vi i processutvecklingsgruppen gemensamt fram till att frågan
behöver ägas likt Örebro av Västerås största bostadsbolag, det vill säga
Bostadsbolaget Mimer. I samverkansmötena mellan representanter från
förvaltningarna och Mimer diskuterades det också budget kring detta. Ifall
staden kan bidra med Socialstyrelsens årliga utvecklingsmedel för att
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motverka våld i nära relationer. Mimers svar under den tiden var att det
inryms i deras arbete med trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete
i stadsdelarna.
Arbetet med att införa Våga bry dig i Västerås med Västerås största
bostadsbolag Mimer i ledning har tagit ett första steg genom att det är
förankrat i Mimers ledning att införa konceptet. Det anser att det som
kvarstår är en bred förankring i Mimers organisation och en konkret
handlingsplan kring hur införandet ska gå till, när det ska startas igång och i
vilken omfattning. Det vill säga i hela Mimers bestånd eller enbart som en
del av det stadsdelsarbete som sker. För den implementeringen finns både
kompetens och medel att tillgå från processutvecklingsgrupp
våldsprevention, vilket sedan tidigare är förtydligat och förmedlat till Mimer.
Därför är stadsledningens bedömning
att motionen bifalls.
Juridisk bedömning
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslut i enlighet med kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.
Ekonomisk bedömning
Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser, utan faller inom ramen för
Bostad AB Mimers ram i det tilltänkta trygghetsskapande arbetet. För staden
som helhet ger införandet av ännu en våldspreventiv metod snarare en god
ekonomisk effekt på sikt med besparingar av konsekvenser av våldet.
I utredningen om en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor beskrivs
flera studier om vilka enorma kostnader för samhället som mäns våld mot
kvinnor innebär. Uppskattningarna är mellan 4–45 miljarder kronor per år.
En av slutsatserna i utredningen är att förebyggande insatser mot mäns våld
mot kvinnor ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är kostnadseffektivt. Detta
även om utvecklandet av våldsförebyggande och brottsofferstödjandet
verksamheter initialt medför betydande kostnader att utveckla så blir den
samlade kostnaden för samhället på lång sikt avsevärt högre om sådana
insatser inte utvecklas. (Betänkande SOU 2018:37: Att bryta ett våldsamt
beteende- återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående
för våld)
Hållbar utveckling
Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är allvarliga
folkhälso- och samhällsproblem som medför stort lidande för dem som
utsätts. Våldspreventiva insatser är även kostnadseffektiva (se under
Ekonomisk bedömning).
Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck går i linje med de globala
målen 5 (Jämställdhet) och 3 (God hälsa och välbefinnande):
”Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och
fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt,
inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga
sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela
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samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och
social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av
hållbar utveckling” (https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-5jamstalldhet).
”Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande
mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska
utveckla sin fulla potential” (https://www.globalamalen.se/om-globalamalen/mal-5-jamstalldhet).
”God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att
nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors
hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3
inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar”
(https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-3-halsa-ochvalbefinnande/).
”Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv
vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar
för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande”
(https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-3-halsa-ochvalbefinnande/).
Vidare har arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck stöd i
Barnkonventionen som är svensk lag sedan den 1 januari 2020 (Lag
(2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter).
Enligt lagen ska traditionella sedvänjor som är skadliga för barn avskaffas.
Könsstympning av flickor och kvinnor är att betrakta som grov misshandel
och en allvarlig kränkning av mänskliga rättigheter. Arbetet mot
hedersrelaterat våld och förtryck har sitt stöd i barnkonventionens artiklar 3
(barnets bästa), 19 (skydd mot våld) och 24 (rätt till hälsa och sjukvård,
traditionella sedvänjor ska avskaffas).

Helene Öhrling

Christin Tjärnheden

Stadsdirektör

Direktör
Strategisk samhällsutveckling
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Remiss - Motion från (M) om att införa Helsingborgsmodellen
"Våga bry dig" i Västerås stad
Beslut
Individ- och familjenämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar
det till kommunstyrelsen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Individ- och familjenämndens sammanfattande slutsats, efter att ha ställt alla
yttrandets aspekter i förhållande till varandra är att Våga bry dig bygger
Huskurage och dess problembild gällande målgruppen som är utsatta för
våld i hemmet. Metoden har som mål att förebygga och förhindra våld i nära
relation som förutom våldsoffret även utsätter barn som tvingas leva i denna
hemmiljö. Våga bry dig går längre än så, den omfattar alla som kan behöva
uppmärksamhet och stöd från medmänniskor. Det bygger på en humanistisk
människosyn som uppmanar grannar att visa civilkurage, omtanke och
omsorg för var och en man möter i sitt bostadsområde och grannskap, äldre
som unga.

Kan metoden Våga bry dig eller liknande svara upp eller vara ett
komplement till Västerås stads policy för trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbete?
Det föreligger inget motsatsförhållande mellan policyn och metoden. Det
innebär att metoden skulle kunna komplettera Västerås stads policy för
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Utifrån de utvärderingar som redovisats av metoden Huskurage, finns det ett
mervärde av att införa metoden Våga bry dig eller liknande?
Metoden/metodema är inte tillräckligt utvärderade mer än de
implementeringsstudier som redovisades i FoU Södertöms slutrapport och
från BRÅs utvärdering och följeforskning. Inte heller framkommer det
säkerställda resultat från ÖBOs implementering. Sammanfattningsvis finns
det idag inget säkerställt underlag med påvisad effekt. Det innebär inte att
det inte skulle finnas ett mervärde av att införa metoden. Som bostadsbolag
kan man vara med och spela roll, kan man vara med och bidra till att
förhindra eller lindra något enstaka fall så kan det vara värt det.
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Utifrån de kritiska röster som finns mot metoden Huskurage, är det riskfyllt
att införa metoden Våga bry dig eller liknande? Frågan är svår att svara på
utifrån att det inte finns säkerställda underlag för om metoden kan ha varit
bidragande orsak till både positiva och negativa effekter. Tydlig och
tillräcklig information och utbildning är nyckeln till att metoden används på
ett klokt sätt. Det handlar om civilkurage för att hjälpa någon i nöd, inte att i
onödan utsätta sig själv för risker.

Utifrån ett bamperspektiv/barnrättsperspektiv, finns det hinder att införa
metoden Våga bry dig? Svar som ovan med tillägget att bam alltid har en
särställning i samhället utifrån sin beroendeställning till vuxna som kan göra
skillnad för dem, särskilt i utsatta situationer.

Såsom framkommit i utvärderingarna är att metoden Huskurage eller Våga
bry dig komplext och kräver extern samverkan, på flera nivåer - hos bland
annat kommun, Länsstyrelsen, polis, Kvinnojour och bostadsbolag. Metoden
kräver att bland annat samordning, utbildning, information, ansvar och
uppföljning är viktigt att diskutera och planera för att metoden ska kunna ge
effekter och även kvarstå över tid. Så kommer det även att krävas av
införandet Våga bry dig eller liknande.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås stad
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Individ- och familjeförvaltningen
Anne Grundell
Epost: anne.grundell@vasteras.se
Individ- och familjenämnden

Kopia till

Kommunstyrelsen, Västerås stad

Remiss - Motion från (M) om att införa Helsingborgsmodellen
"Våga bry dig" i Västerås stad
Förslag till beslut
Individ- och familjenämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar
det till kommunstyrelsen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Individ- och familjenämndens sammanfattande slutsats, efter att ha ställt alla
yttrandets aspekter i förhållande till varandra är att Våga bry dig bygger
Huskurage och dess problembild gällande målgruppen som är utsatta för
våld i hemmet. Metoden har som mål att förebygga och förhindra våld i nära
relation som förutom våldsoffret även utsätter barn som tvingas leva i denna
hemmiljö. Våga bry dig går längre än så, den omfattar alla som kan behöva
uppmärksamhet och stöd från medmänniskor. Det bygger på en humanistisk
människosyn som uppmanar grannar att visa civilkurage, omtanke och
omsorg för var och en man möter i sitt bostadsområde och grannskap, äldre
som unga.
Kan metoden Våga bry dig eller liknande svara upp eller vara ett
komplement till Västerås stads policy för trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbete?
Det föreligger inget motsatsförhållande mellan policyn och metoden. Det
innebär att metoden skulle kunna komplettera Västerås stads policy för
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.
Utifrån de utvärderingar som redovisats av metoden Huskurage, finns det ett
mervärde av att införa metoden Våga bry dig eller liknande?
Metoden/metoderna är inte tillräckligt utvärderade mer än de
implementeringsstudier som redovisades i FoU Södertörns slutrapport och
från BRÅs utvärdering och följeforskning. Inte heller framkommer det
säkerställda resultat från ÖBOs implementering. Sammanfattningsvis finns
det idag inget säkerställt underlag med påvisad effekt. Det innebär inte att
det inte skulle finnas ett mervärde av att införa metoden. Som bostadsbolag
kan man vara med och spela roll, kan man vara med och bidra till att
förhindra eller lindra något enstaka fall så kan det vara värt det.
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Utifrån de kritiska röster som finns mot metoden Huskurage, är det riskfyllt
att införa metoden Våga bry dig eller liknande? Frågan är svår att svara på
utifrån att det inte finns säkerställda underlag för om metoden kan ha varit
bidragande orsak till både positiva och negativa effekter. Tydlig och
tillräcklig information och utbildning är nyckeln till att metoden används på
ett klokt sätt. Det handlar om civilkurage för att hjälpa någon i nöd, inte att i
onödan utsätta sig själv för risker.
Utifrån ett barnperspektiv/barnrättsperspektiv, finns det hinder att införa
metoden Våga bry dig? Svar som ovan med tillägget att barn alltid har en
särställning i samhället utifrån sin beroendeställning till vuxna som kan göra
skillnad för dem, särskilt i utsatta situationer.
Såsom framkommit i utvärderingarna är att metoden Huskurage eller Våga
bry dig komplext och kräver extern samverkan, på flera nivåer - hos bland
annat kommun, Länsstyrelsen, polis, Kvinnojour och bostadsbolag. Metoden
kräver att bland annat samordning, utbildning, information, ansvar och
uppföljning är viktigt att diskutera och planera för att metoden ska kunna ge
effekter och även kvarstå över tid. Så kommer det även att krävas av
införandet Våga bry dig eller liknande.

Yttrande Remiss - Motion från Moderaterna (M) om att införa Helsingborgsmodellen ”Våga bry
dig” i Västerås stad
Kommunstyrelsen (KS) har remitterat motionen till Individ- och familjenämnden, Nämnden för Idrott,
fritid och förebyggande samt till Bostad AB Mimer.
Remissvaret ska vara KS tillhanda senast den 31 mars 2022.
Innehållet i motionen
Ungefär 300 000 barn i Sverige lever i ett hem där den ena parten misshandlar den andra parten.
Mörkertalet är antagligen stort. För att förebygga och uppmärksamma det våld som sker i nära
relationer behöver fler i samhället engageras. Ett sådant sätt är den ideella föreningen Huskurages
metod. Metoden innebär att bland annat grannar får kunskap och civilkurage att agera vid oro. Det
kan vara alltifrån att knacka på, hämta hjälp av fler grannar, kontakta socialtjänsten och ringa polis.
Det strukturerade arbetssättet innebär att husvärdar och grannar medvetandegörs och vågar agera
vid oro för att uppmärksamma om någon far illa av en närstående.
För att ytterligare bredda trygghetsarbetet och samhällsengagemanget i olika bostadsområden har
Helsingborg utvecklat en modell som bygger på Huskurages våldspreventiva metoder. Helsingborgs
arbete under parollen Våga bry dig har ett bredare anslag som till exempel även omfattar hur en
granne kan agera för en äldre i ett bostadsområde som kan vara i behov av samhällets stöd. Genom
ett strukturerat arbete och information kan Västerås stad skapa tryggare bostadsområden där de
boende hjälper staden med det förebyggande och sociala arbetet. Vi kommer att behöva fler
bostadsområden som karaktäriseras av medkänsla och civilkurage och grannar som har kunskap om
hur de kan agera om de känner oro för någon i deras närhet.
Mot ovanstående bakgrund föreslås kommunfullmäktige besluta: Att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att initiera, införa och samordna en modell motsvarande "Våga bry dig" i Västerås.
Yttrande
I princip omfattas Våga bry dig likvärdigt Huskurage med tillägget att uppmärksamma alla grannar
som kan behöva hjälp, barn som vuxna. Grundprinciperna i metoden omfattas då, oavsett utsatthet,
att genom utbildnings- och informationsinsatser ge grannar verktyg att agera och visa möjlighet till
omtanke och omsorg då någon far illa eller uppfattas att inte må bra och behöver hjälp av olika
anledningar. För att kunna ta ställning i frågan om införandet av metoden behöver frågan belysas
utifrån fler aspekter. I redogörelsen nedan särskiljs inte Våga bry dig från Huskurage eftersom
principerna är de samma - att uppmärksamma och se samt att erbjuda hjälp eller kalla på hjälp för
den som behöver det.
Vad är - Våga bry dig/Huskurage
Utifrån att Våga bry dig utgår från Huskurage och dess metod och material ges här en
sammanfattning av metoden Huskurage. På Huskurage webbsida framgår att det är en ideell
förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att
agera. De beskriver att det är den enda primärpreventiva metoden med direkt effekt för våld i nära
relation och att det är en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att
någon far illa. Målet är att Huskurage ska bli en folkrörelse och att man tillsammans gör civilkurage
till en norm. Arbetet med att stötta och hjälpa utsatta har framgångsrikt spridits i Sverige under lång
tid. Sedan 1970-talet har kvinnojoursrörelsen arbetat med att erbjuda hjälp, stöd och skydd till
utsatta. Och det finns numera också mottagningar för våldsutövare att få hjälp och stöd med att sluta
slå. Det arbetet har varit och är ovärderligt. Parallellt med det arbetet måste vi agera mot dem som
utsätter andra för våld för att förebygga och förhindra att våldet tillåts fortsätta.
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Med bakgrund av vad vi vet – kan vi inte blunda. Vi behöver agera och visa civilkurage genom att visa
omsorg om våra grannar. Det är så Huskurage görs. Fram till och med 2014 fanns ingen
primärpreventiv åtgärd med direkt effekt i Sverige. Det var innan Huskurage. Vi grundade Huskurage
som en direkt konsekvens av att vi tillsammans hade lång erfarenhet av våldsprevention och arbete
mot mäns våld mot kvinnor och barn. Och att vi tydligt såg att alldeles för få agerade – trots att de
hade både sett och hört handlingar som skapat oro. Huskurage som metod tar sikte på att våldet
aldrig ska tillåtas ske i det tysta. Det handlar om att ge fler mer kunskap om våldet och verktyg att
agera när oron för att någon utsätts finns där.
Förutom information gällande kvinnovåldsproblematiken, presenterar Huskurage en handlingsplan
som bygger på tre steg för att hjälpa en granne:
- Ring på dörren och fråga hur det står till.
- Vid behov, ta hjälp av ytterligare en granne eller hyresvärden.
- Ring polisen (vid akuta situationer kontaktas alltid polisen först).
Huskurage beskriver att det är enkelt och kostnadsfritt att införa Huskurage och föreslår att man ska
skriva ut policy, lämna det till styrelse, förening eller hyresvärd. Efter beslut från ledning kan policy
sättas upp i trapphus och information delas ut till alla boende på olika sätt. 1
Nina Rung och Peter Rung står bakom Huskurage, som gått från idé till en landsomfattande ideell
förening inom våldspreventivt arbete. 2014 grundade de Huskurage med syftet att verka för att alla i
Sverige ska kunna ha hemlängtan fri från våld. Redan från start har det varit viktigt att Huskurage
bidrar till att gå från misstanke till omtanke eftersom ett samhälle fyllt med omsorg och omtanke blir
ett tryggare samhälle och i ett tryggare samhälle vågar också fler lita på att hjälp finns att få.
Huskurage grundades då Nina utredde det grövsta våldet i närstående relationer på
Familjevåldsenheten inom Stockholmspolisen. I hennes arbete mötte hon många grannar som både
sett och hört handlingar som oroat dem – utan att de hade vetat hur de skulle agera. Ur den
frustrationen föddes Huskurage.
Västerås stads policy för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete
Syftet med Västerås stads policy för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete är att
klargöra mål och ansvarsförhållanden och på så sätt skapa en hållbar stad. De övergripande målen i
denna policy beskriver Västerås stads viljeinriktning gällande att invånare ska känna tillit, att vi ska ha
säkra och trygga fysiska miljöer, att vi ska ha en trygg skola samt att vi ska arbeta mot en nollvision
gällande narkotika och våld. Policyn ska bidra till att förebygga brott genom att i positiv riktning
påverka de skydds- och riskfaktorer som Västerås stad har rådighet över. Kommunens insatser ska
bedrivas långsiktigt och strukturerat utifrån ett kunskapsbaserat arbetssätt, men det ska även finnas
en flexibilitet för att satsa där behov uppstår. Såväl förekomsten av brott som känslan av trygghet
skiljer sig åt mellan olika stadsdelar i Västerås och mellan olika grupper i samhället, till exempel
mellan kvinnor och män och mellan pojkar och flickor. Därför är det viktigt att stadens strategiska
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete utgår från både aktuella lägesbilder och lokala
behov och att skapa jämlika möjligheter för alla invånare.
Policy för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete är en del av arbetet med att utveckla
ett hållbart Västerås. Policyn utgår från FN:s Agenda 2030 och Västerås stads Program för Social
hållbarhet. Policyn har bäring på de båda huvudområdena i program för Social hållbarhet som är
”Goda livsvillkor utifrån individens förutsättningar och behov” samt ”Demokrati, delaktighet och
medskapande för ett socialt hållbart samhälle”.
Mål ur policyn som kan ha bäring i införandet av Våga bry dig/Huskurage är:
1
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-

Stärkt hälsa och motverkande av alla former av hälsohot.
Inkludering, samhandling och demokrati.
Trygghet och levande kommundelar.

Övergripande mål i policyn som kan ha bäring i införandet av Våga bry dig/Huskurage är:
- Invånare i Västerås känner delaktighet och tillit till människor och samhälle. Med tillit menas
förtroende för andra människor, för lokalsamhället och för samhället i stort. Tillit mellan
människor i ett samhälle skapar en social sammanhållning som i sin tur bidrar till en känsla av
trygghet för invånarna.
- Mötesplatser och utemiljöer i Västerås är trygga och säkra. Mötesplatser avser platser där
människor kan mötas och umgås både utomhus och inomhus.
- Bekämpa förekomsten av brottsligt våld i Västerås. Med våld avses alla våldshandlingar av
fysisk, psykisk eller sexuell art.
- Västerås stad har ett bra samarbete med ansvariga myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.
Med ansvariga myndigheter, näringsliv och civilsamhälle avses alla aktörer som kan ha en roll
i Västerås stads brottsförebyggande arbete. 2
Vad gör Västerås redan idag
Västerås Stad arbetar brett med brottsförebyggande arbete3, i det ingår bland annat:
- Effektiv samordning för trygghet (EST)
En brottsförebyggande metod som bygger på informationsinsamling, analys, riktade insatser,
uppföljning och återkoppling. Varje vecka tar Västerås stad fram en lokal lägesbild i
samverkan med polisen och Mimer. Lägesbilden bygger på en kartläggning av var och när
brott och andra otrygghetsskapande händelser skett.
- Brottsofferjouren
Brottsofferjouren i Västerås är en ideell organisation som ger kostnadsfri rådgivning och stöd
till den som blivit utsatt för eller varit vittne till ett brott. Förutom att ge samtalsstöd och råd
kan de hjälpa till i kontakter med myndigheter och hjälpa dig i samband med en rättegång.
- Trygghetsrådet
Syftet är att skapa förutsättningar för att uppnå effekterna inom sociala
hållbarhetsprogrammet och policyn för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i
Västerås.
- Grannsamverkan:
Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig
verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur
man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska
brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.
- Polisvolontärer
Västerås stad samarbetar med Polisen och polisens volontärer för att öka känslan av trygghet
och förebygga brott. Polisens volontärer är en frivillig, oavlönad verksamhet som är en länk
mellan Polisen och allmänheten.
- Barnpiloter: Barnpilotverksamheten innehåller tre delar. Alla som vill bli barnpiloter
genomgår en utbildning med barnfokus, civilkurage, kunskap och samverkan som fokus.
Utöver detta erbjuds barnpiloterna att delta i samtalsgrupper i de områden där de arbetar.4
Barnperspektivet -barnrättsperspektivet
Barnkonventionen blev lag från 1 januari 2020 innebärande att barnrättsperspektivet och barns
rättigheter ska tas hänsyn till i alla områden där kommunen fattar beslut. Det brottsförebyggande
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arbetet syftar framåt och krav kommer att ställas på att nämnder och förvaltningar intar ett
barnrättsperspektiv. Barnperspektivet/ barnrättsperspektivet i detta fall handlar om införande av
Våga bry dig som metod i sin helhet bland annat för att upptäcka exempelvis barn i utsatta
situationer (utöver våld i nära relationer – både att vara utsatt själv eller bevittna våld). Utöver
ovanstående (Vad gör Västerås Stad redan) finns Barnpiloter i Västerås Stads olika verksamheter,
detta kopplat till barnperspektiv och barnrättsperspektivet i arbetet att upptäcka utsatta barn i
samhället.
Mimer, vårt kommunala bostadsbolag - har nu minst en barnpilot på varje distrikt/område.
Barnpiloterna är totalt 15 medarbetare och det finns fler som vill gå utbildningen. Mimer ser vikten
av att arbeta med trygghetsfrågan ute i stadsdelarna och ta del av ansvaret att flagga när
medarbetare ser något som oroar. Mimer arbetar med att lyfta frågan kring utsatthet och barn på
arbetsplatsträffar. I vissa grupper har man kommit längre än i andra att ha med barnperspektivet och
barnrättsperspektivet med stående. Mimer försöker i de områden där behoven är som störst hitta
samverkan med andra aktörer som är mer experter inom området att skapa möjligheter som bidrar
till en bättre tillvaro för barnen. 5
Utvärderingar av metoden Huskurage
FoU Södertörn som är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs gemensamt av socialtjänsten i
Stockholmsområdet har följt pilotprojektet Huskurage under elva månader under 2016 - 2017 och
upprättat en rapport gällande implementeringsstudie av försöksverksamhet vilket inneburit
fortlöpande dokumentation av arbetsprocessen. Till bakgrunden hör att polisregion Stockholm
påbörjade ett pilotprojekt mot våld i nära relationer i Nacka lokalpolisområde. Polismyndigheten
saknade vid tillfället ett nationellt och enhetligt förebyggande arbete mot det våld som
huvudsakligen sker inom hemmets väggar. Av den anledningen föll valet på en befintlig metod –
Huskurage.
Rapporten (utgiven 2018) vittnar om att Huskurage är en god tanke men att projektet är betydligt
mer komplext än att utbilda, ladda ner policy, sätta upp information, informera boende och hoppas
på effekt. Liksom andra projekt krävs insatser från kommun, polis och fastighetsägare – som
dessutom måste harmoniera med varandra på flera nivåer. Rapporten pekar på brister såsom:
- Organisatoriska brister rörande formell förankring mellan stad, polis och fastighetsägare.
- Ägaransvar, beslut, samordning, utbildning, uppföljning och fortlevnad. Vem tar ansvar för vad?
- Riskbedömningar gällande metod.
- Riskbedömningar hos polis och sociala myndigheter avseende ökat inflöde (rutiner, prioriteringar
och samverkan).
- Dokumentation av händelser. Vad händer ifall polis eller socialjour inte tillkallas? Blir det ett så
kallat mörkertal dvs. händelse som inte kommer till myndighetens kännedom? 6
Brottsförebyggande rådet (Brå) har utvärderat och följeforskat Huskurage som metod (utgiven 2021).
Under 2020 infördes Huskurage i tre stadsdelar i Gävle kommun och arbetet med implementeringen
utfördes som ett samarbete mellan flera aktörer. I samband med implementeringen utförde
Högskolan i Gävle ett forskningsprojekt för att följa och utvärdera insatsen Huskurage Gävle.
Projektets syfte var att undersöka arbetet med implementeringen av Huskurage i tre nya stadsdelar i
Gävle, och därmed identifiera framgångsfaktorer och utmaningar för personer som arbetar med
Huskurage i Gävle, samt förslag på hur arbetet kan utvecklas vidare. Projektet syftade även till att
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undersöka förändringar i medvetenhet och attityder gällande VINR, benägenhet att ingripa vid oro
för att en granne är utsatt för VINR samt upplevelse av trygghet i bostadsområdet i samband med
införande av Huskurage. Projektet syftade också till att undersöka om attityder till VINR och
benägenhet att ingripa är beroende av individernas kön och grad av prosocialitet. Resultaten belyser
hur olika aspekter av samverkan, engagemang och kommunikation kan bidra till arbetet med
Huskurage. Resultatet indikerar också att Huskurage kan bidra till en ökad benägenhet att ingripa vid
oro för att någon i bostadsområdet är utsatt för VINR samtidigt som det finns skillnader mellan
kvinnor och män i inställningen till VINR i nära relationer och insatsen Huskurage.
Huvudresultat i korthet:
 Att arbeta med Huskurage kräver god samverkan mellan flera aktörer med olika perspektiv
på målgruppen för insatsen och ett gemensamt syfte.
 Ett högt engagemang ger arbetet uthållighet och möjligheter till flexibilitet och anpassning,
exempelvis med anledning av pandemin.
 Kommunikation i samverkan och med visat engagemang för uppgiften är en förutsättning för
att implementeringen kunnat ske och anpassas till rådande förutsättningar.
 Nya förutsättningar innebär nya och fler digitala kommunikationsvägar för att nå ut med
Huskurages budskap.
 Våld i nära relationer är ett känsligt ämne som kräver personliga möten och kommunikation
anpassad till olika målgrupper för att nå ut, något som har försvårats av bristen på tid och
pengar, och restriktioner knutna till pandemin.
 Huskurage hade nått ut i olika stor utsträckning i de olika stadsdelarna. I den stadsdel där
samtliga boende ingick i målgruppen för insatsen svarade hälften att de kände till Huskurage,
och av dessa visste nio av tio att Huskurage införts i den egna stadsdelen.
 Den typ av information om Huskurage som hade nått ut till flest av de svarande var skriftlig
tryckt information, följt av information i sociala medier.
 De som besvarade enkäten ansåg att Huskurage hade ökat deras benägenhet att ingripa vid
oro för att en granne eller ett barn i bostadsområdet var utsatt för våld.
 De som besvarade enkäten ansåg inte att Huskurage hade ökat deras kunskap eller
medvetenhet om våld i nära relationer.
 Den upplevda tryggheten i bostadsområdet ökade inte efter införande av Huskurage.
 Kvinnor var mer positivt inställda till värdet av Huskurage än vad män var.
 Kvinnor ansåg i högre grad än män att våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som
det är viktigt att satsa resurser på att motverka.
 Det fortsatta arbetet med att sprida Huskurage behöver fokusera på att nå ut till
diversifierade målgrupper genom att involvera lokalsamhället och använda många olika
kanaler och former av kommunikation.7
Omvärldsbevakning
I dagsläget redovisar Huskurage på sin hemsida att 28 kommuner och 96 bostadsbolag som har
antagit metoden Huskurage. Helsingborg finns inte med som redovisad kommun, det kan bero på att
Helsingborg kallar sin metod för Våga bry dig och utifrån den utökade målgruppen och utifrån det
skapat material med Huskurage i botten. Vidare går det i sökningar att hitta kommuner som antagit
metoden men kallar det exempelvis det Goda grannar och Trygga grannar. Det går dock inte att hitta
utvärderingar utöver ovannämnda från FU Södertörn och BRÅ.
I flera av Sveriges kommuner ställer sig Hyresgästföreningen bakom kommunernas val att välja
Huskurage som samverkansmetod att för att förebygga våld i nära relation. Tidningen Hem & Hyra är
Hyresgästföreningens medlemstidning, de bevakar och granskar Bostadssverige utifrån ett
7
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konsumentperspektiv. De har också bevakat och förmedlat utvärderingen och resultat av Nacka
kommuns Huskurage (2018). 8
Länsstyrelsen Västmanland skriver på sin hemsida om våldsutsatthet att ge våldsutsatta förtur till
bostäder och att införa våldspreventiva åtgärder som ”Våga bry dig” eller ”Huskurage” är bra
exempel på praktiskt jämställdhetsarbete. Det är våldspreventiva metoder som handlar om
civilkurage. Metoder som ger hyresgäster information och vägledning om hur de ska agera när en
granne blir utsatt för våld. Ett arbete som gör stor skillnad i de enskilda fallen. En annan faktor som
har stor betydelse är om det finns nära samverkan mellan bostadsbolagen och kommunernas
socialtjänst. Kartläggningen visar att det är något som ofta saknas i länets kommuner. 9
Vidare går det att läsa i Länsstyrelsen Västmanlands kartläggning kring insatser för våldsutsatta 10 11
att i samtal med kommunerna framkommer en önskan om ökat ansvar på de privata bostadsbolagen
i likhet med den lagstiftning som finns för allmännyttan. Vidare önskar kommunerna att det skulle
vara ett lagkrav för såväl privata som kommunala bostadsbolag att arbeta våldspreventivt och att
erbjuda våldsutsatta förtur. De efterfrågar kunskapshöjande insatser riktat mot socialtjänst och
bostadsbolag samt tydligare nationell samverkan för att skapa tydlighet kring arbetet i hela landet för
att hjälpa våldsutsatta till stadigvarande boende.
Sveriges kommuner och landsting (SKR) redogör exempel från Örebro Kommun och ÖrebroBostäder
(ÖBO) där det kommunala bostadsbolaget antagit policyn Våga bry dig. ÖBO fastnade för konceptet
Huskurage, som handlar om att ge grannar verktyg att förebygga och förhindra våld i nära relation.
Samtidigt ville de att konceptet skulle omfatta fler, till exempel äldre. ÖBO döpte det egna konceptet
till ”Våga bry dig” med målet att ÖBO:s hyresgäster och personal ska visa omtanke om
grannar/hyresgäster som far illa, till exempel genom att knacka på eller göra en orosanmälan till
socialtjänsten. I januari 2019 utvärderades hur hyresgästerna uppfattat arbetet:
 77 procent svarade att de sett och kände igen lappen i trapphuset.
 85 procent ansåg att ÖBO:s arbete kan göra skillnad och öka tryggheten.
Samtidigt uppgav Socialkontoret att de sett en ökning av orosanmälningar med anledning av ÖBO:s
satsning. Medskick och slutsatser från ÖBOs arbete med Våga bry dig - För att arbetet ska bli hållbart
över tid, har det enligt ÖBO varit viktigt att:
 låta konceptet bli en del av det ordinarie arbetet
 ta fram både en kortsiktig och en långsiktig kommunikationsplan
 förankra internt, ha med ledningsgrupp såväl som HR och facket
 förankra externt, förankring med samverkansaktörerna spelade stor roll för spridning,
legitimitet och genomslag. 12 13
Socialstyrelsen - det finns inget underlag eller utvärderingar gällande Huskurage att hitta hos
Socialstyrelsen.
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Kritiska röster gällande Huskurage
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) har en debattartikel på sin
hemsida där kritiska röster mot Huskurage framförs. Några av Sveriges ledande experter på frågor
som rör våld i nära relation har uttalat sig kritiskt till Huskurage. Gruppen består av:
Henrik Belfrage, professor i kriminologi
Jenny Westerstrand, jur. dr forskar om mäns våld mot kvinnor
Ordförande i (Roks) Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
Eva Kornhall, Advokat
Magnus Lindgren, Generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige
Christer Nyberg, före detta kriminalkommissarie och studierektor vid Polishögskolan
Expertgruppen riktade kritik till projektet Huskurage i debattartiklar samt annan media och pekade
på att - trots forskning som visar att ingripanden vid våld i nära relationer är mycket farliga,
uppmanar kommuner och fastighetsägare grannar att ringa på dörren vid misstanke om brott.
Expertgruppen ställde sig frågande till hur grannar ska kunna agera på ett säkert sätt när poliser kan
ha svårt att hantera de hotfulla situationer som lätt uppstår. De påpekade även att polisen till
skillnad från allmänheten har både erfarenhet, träning och skydd. Expertgruppen menade - genom
att uppmana grannar att ringa på - är därför inte bara fel utan även farligt då detta visat sig i både
forskning och kvinnojourernas långa erfarenhet. Istället framhöll expertgruppen ”ett bättre förslag
och gott exempel” där fastighetsägare har satt upp lappar med information i trapphus, med
telefonnummer till kvinno- och brottsofferjourer i stället för att utsätta grannar för fara.
Expertgruppen framhöll även att kommuner och fastighetsägare bör uppmana grannar att
omedelbart ringa till polisen eftersom polisen har adekvat utbildning och vet hur denna typ av
situationer ska hanteras. Man hänvisade även till utvärdering av ett pilotprojekt avseende införandet
av Huskurage i Nacka polisområde i Stockholm, som visar att frågan om hur ”civilkurage” bäst
mobiliseras är en betydligt mer komplex fråga än vad projektet Huskurage beskriver. Expertgruppen
menade att Sverige står inför nya utmaningar där polisen inte längre ensamma kan lösa problemen
med brott och otrygghet i samhället. Behovet av nya idéer och lösningar är därför stort. I detta
sammanhang kan kommuner, näringslivet och inte minst ideella organisationer bidra med
betydelsefulla insatser. Dessa insatser måste emellertid bygga på aktuell forskning och beprövade
erfarenheter, annars är risken stor att arbetet blir kontraproduktivt och istället leder till fler problem
och ökade konflikter.14
Om att införa Våga bry dig eller motsvarande enligt motionen i Västerås
Individ- och familjenämndens sammanfattande slutsats, efter att ha ställt alla ovanstående aspekter i
förhållande till varandra är att Huskurage bygger på en verklig problembild gällande målgruppen som
är utsatta för våld i hemmet. Metoden har som mål att förebygga och förhindra våld i nära relation
som förutom våldsoffret även utsätter barn som tvingas leva i denna hemmiljö. Våga bry dig går
längre än så, den omfattar alla som kan behöva uppmärksamhet och stöd från medmänniskor. Det
bygger på en humanistisk människosyn som uppmanar grannar att visa civilkurage, omtanke och
omsorg för var och en man möter i sitt bostadsområde och grannskap, äldre som unga.
Kan metoden Våga bry dig eller liknande svara upp eller vara ett komplement till Västerås stads
policy för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete? Det föreligger inget
motsatsförhållande mellan policyn och metoden. Det innebär att metoden skulle kunna komplettera
Västerås stads policy för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

14

https://www.roks.se/nyheter/debatt-ring-inte-pa-hos-din-granne-att-stoppa-vald-i-hemmet

7

Utifrån de utvärderingar som redovisats av metoden Huskurage, finns det ett mervärde av att införa
metoden Våga bry dig eller liknande? Metoden/metoderna är inte tillräckligt utvärderade mer än de
implementeringsstudier som redovisades i FoU Södertörns slutrapport och från BRÅs utvärdering och
följeforskning. Inte heller framkommer det säkerställda resultat från ÖBOs implementering.
Sammanfattningsvis finns det idag inget säkerställt underlag med påvisad effekt. Det innebär inte att
det inte skulle finnas ett mervärde av att införa metoden. Som bostadsbolag kan man vara med och
spela roll, kan man vara med och bidra till att förhindra eller lindra något enstaka fall så kan det vara
värt det.
Utifrån de kritiska röster som finns mot metoden Huskurage, är det riskfyllt att införa metoden Våga
bry dig eller liknande? Frågan är svår att svara på utifrån att det inte finns säkerställda underlag för
om metoden kan ha varit bidragande orsak till både positiva och negativa effekter. Tydlig och
tillräcklig information och utbildning är nyckeln till att metoden används på ett klokt sätt. Det handlar
om civilkurage för att hjälpa någon i nöd, inte att i onödan utsätta sig själv för risker.
Utifrån ett barnperspektiv/barnrättsperspektiv, finns det hinder att införa metoden Våga bry dig?
Svar som ovan med tillägget att barn alltid har en särställning i samhället utifrån sin
beroendeställning till vuxna som kan göra skillnad för dem, särskilt i utsatta situationer.
Såsom framkommit i utvärderingarna är att metoden Huskurage eller Våga bry dig komplext och
kräver extern samverkan, på flera nivåer - hos bland annat kommun, Länsstyrelsen, polis, Kvinnojour
och bostadsbolag. Metoden kräver att bland annat samordning, utbildning, information, ansvar och
uppföljning är viktigt att diskutera och planera för att metoden ska kunna ge effekter och även
kvarstå över tid. Så kommer det även att krävas av införandet Våga bry dig eller liknande.
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Karin Sällberg
Epost: karin.sallberg@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Yttrande Remiss - Motion från (M) om att införa
Helsingborgsmodellen "Våga bry dig" i Västerås stad
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande har beretts tillfälle att yttra sig över
(M) motion till kommunstyrelsen. Remissen har dessutom gått till Individ- och
familjenämnden och samt till Bostad AB Mimer.
Innehållet i motionen
Ungefär 300 000 barn i Sverige lever i ett hem där den ena parten misshandlar den
andra parten. Mörkertalet är antagligen stort. För att förebygga och
uppmärksamma det våld som sker i nära relationer behöver fler i samhället
engageras. Ett sådant sätt är den ideella föreningen Huskurages metod. Metoden
innebär att bland annat grannar får kunskap och civilkurage att agera vid oro. Det
kan vara alltifrån att knacka på, hämta hjälp av fler grannar, kontakta
socialtjänsten och ringa polis. Det strukturerade arbetssättet innebär att husvärdar
och grannar medvetandegörs och vågar agera vid oro för att uppmärksamma om
någon far illa av en närstående.
För att ytterligare bredda trygghetsarbetet och samhällsengagemanget i olika
bostadsområden har Helsingborg utvecklat en modell som bygger på Huskurages
våldspreventiva metoder. Helsingborgs arbete under parollen Våga bry dig har ett
bredare anslag som till exempel även omfattar hur en granne kan agera för en
äldre i ett bostadsområde som kan vara i behov av samhällets stöd. Genom ett
strukturerat arbete och information kan Västerås stad skapa tryggare
bostadsområden där de boende hjälper staden med det förebyggande och sociala
arbetet. Vi kommer att behöva fler bostadsområden som karaktäriseras av
medkänsla och civilkurage och grannar som har kunskap om hur de kan agera om
de känner oro för någon i deras närhet.
Mot ovanstående bakgrund föreslås kommunfullmäktige besluta: Att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att initiera, införa och samordna en modell
motsvarande "Våga bry dig" i Västerås.
Yttrande
I princip är Våga bry dig likvärdigt Huskurage med tillägget att uppmärksamma alla
grannar som kan behöva hjälp, barn som vuxna. Grundprinciperna i metoden
omfattas då, oavsett utsatthet, att genom utbildnings- och informationsinsatser ge
grannar verktyg att agera och få möjlighet till att visa omtanke och omsorg då
någon far illa eller uppfattas att inte må bra och behöver hjälp av olika
anledningar. De bägge metoderna Våga bry dig och Huskurage bygger på samma
principer - att uppmärksamma och se samt att erbjuda hjälp eller kalla på hjälp för
den som behöver det.
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Utvärderingar av metoden Huskurage
Brottsförebyggande rådet (Brå) har utvärderat och följeforskat Huskurage som
metod (utgiven 2021). Under 2020 infördes Huskurage i tre stadsdelar i Gävle
kommun och arbetet med implementeringen utfördes som ett samarbete mellan
flera aktörer. I samband med implementeringen utförde Högskolan i Gävle ett
forskningsprojekt för att följa och utvärdera insatsen Huskurage Gävle.
Projektets syfte var att undersöka arbetet med implementeringen av Huskurage i
tre nya stadsdelar i Gävle, och därmed identifiera framgångsfaktorer och
utmaningar för personer som arbetar med Huskurage i Gävle, samt förslag på hur
arbetet kan utvecklas vidare. Projektet syftade även till att undersöka förändringar
i medvetenhet och attityder gällande våld i nära relationer (VINR), benägenhet att
ingripa vid oro för att en granne är utsatt för VINR samt upplevelse av trygghet i
bostadsområdet i samband med införande av Huskurage. Projektet syftade också
till att undersöka om attityder till VINR och benägenhet att ingripa är beroende av
individernas kön och grad av prosocialitet. Resultaten belyser hur olika aspekter av
samverkan, engagemang och kommunikation kan bidra till arbetet med
Huskurage. Resultatet indikerar också att Huskurage kan bidra till en ökad
benägenhet att ingripa vid oro för att någon i bostadsområdet är utsatt för VINR
samtidigt som det finns skillnader mellan kvinnor och män i inställningen till VINR i
nära relationer och insatsen Huskurage.
Verksamheter som NIFF ansvarar för som kan påverkas om metoden Våga bry dig
implementeras i Västerås:
- Familjecentrum:
Erbjuder råd och stöd till verksamheter i stadsdelarna i frågor som rör bl a
oro för barn och unga som far illa eller riskerar att göra det. Ett visst ökat
tryck kan uppstå, då fler uppmärksammar och agerar vid oro för våld och
utsatthet.
- Effektiv samordning för trygghet (EST):
En brottsförebyggande metod som bygger på informationsinsamling,
analys, riktade insatser, uppföljning och återkoppling. Varje vecka tar
Västerås stad fram en lokal lägesbild i samverkan med polisen och Mimer i
prioriterade bostadsområden. Lägesbilden bygger på en kartläggning av
var och när brott och andra otrygghetsskapande händelser skett. Genom
EST arbetet kan metoden Våga bry dig spridas till fastighetsägare som en
del av verksamma förebyggande insatser i prioriterade bostadsområden.
- Grannsamverkan:
Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva
för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i
området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och
försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten
och därmed också trivseln i bostadsområden. Förebyggarcentrum, Polis
och Bostads AB Mimer samverkar i arbetet med att implementera och
samordna arbetet med Grannsamverkansgrupper i Västerås. Våga bry dig
kan spridas som ett komplement till grannsamverkansgrupper
- Våldsförebyggande arbete:
Genom att stärka arbetet med normer, genus och jämställdhet samordnar
Förebyggarcentrum operativa insatser för att bidra till ett Västerås fritt
från våld. Arbetet med ökat civilkurage och åskådarperspektiv ger personal
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som arbetar med barn och unga verktyg att bli mer aktiva och ingripa
tidigare för att förhindra och förebygga våld.
Förebyggarcentrum erbjuder utbildning för ledare i MVP (Mentorer i
våldsprevention) och Agera tillsammans. Programmen är manualbaserade
lektionsprogram med genus-och åskådaransats för årskurs 4 till gymnasiet.
Programmen underlättar ett strukturerat värdegrundsarbete för ökad
trygghet och motverkar våld, kränkningar, ”skojbråk” och destruktiva
normer och attityder. Våga bry dig har samma förändringskomponenter
som ovanstående insatser och skulle stärka arbetet med ”hela kommunen
ansatsen”.
Barnpiloter:
Alla barnpiloter har genomgått en utbildning med barnfokus, civilkurage,
kunskap och samverkan som fokus. Utöver detta erbjuds barnpiloterna att
delta i samtalsgrupper i de områden där de arbetar.
Barnpilotverksamheten bidrar till att öka kunskap och handlingskraft som
stämmer överens med intentionerna i Våga bry dig.

Barnrättsperspektiv
Barnkonventionen blev lag från 1 januari 2020 och innebär att
barnrättsperspektivet och barns rättigheter ska tas hänsyn till i alla områden där
kommunen fattar beslut.
En av förvaltningens identifierade rättighetsutmaningar för barn och unga utifrån
de krav som ställs i barnkonventionen är att barns rätt att känna sig trygga och
trivas där man bor och lever sitt liv måste stärkas. Detta har stöd i FNs konvention
om barnets rättigheter genom bl a artiklarna:
 Artikel 6 – Barns rätt till liv, överlevnad och utveckling
 Artikel 19 - Barn ska skyddas mot alla formera av fysiskt och psykiskt våld
 Artikel 33 - Barn ska skyddas från narkotika
Ur ett barnrättsperspektiv kan hävdas att barn har rätt att känna sig trygga där
man bor och lever. Barn har enligt barnkonventionen rätt till skydd från alla typer
av våld och ska skyddas mot narkotika. Ytterligare stöd finns i artikel 6 som
fastställer barns rätt till liv, överlevnad och utveckling.
En del barn känner sig otrygga i sitt bostadsområde. Kultur, idrott och
fritidsförvaltningens kartläggning för jämlika förutsättningar har sin grund i riskoch skyddsfaktorer för goda uppväxtvillkor för barn och unga. Ett effektivt
främjande och förebyggande arbete handlar om att tillföra skyddsfaktorer och
undanröja riskfaktorer i barnens livsmiljöer. Några av de faktorer som hindrar
utvecklingen av goda uppväxtvillkor är våld, kriminalitet samt bruk av alkohol och
droger. Detta gäller i bostadsområdet, men kan också vara en del barnets miljö i
hemmet.
Att utsättas för våld påverkar barns tillvaro och mående. Det rubbar tilliten till
andra och sätter tron på framtiden ur spel. Närvarande vuxna som lyssnar, ser och
agerar är den starkaste skyddsfaktorn för barn som upplever våld. Det behövs mer
kunskap, men framförallt krävs det ett ökat civilkurage och en ökad närvaro av
vuxna, så att fler finns tillgängliga för barn och kan agera. I BRIS rapport 2022:1
Våld en del av barns vardag lyfter barnen själva vikten av att ”- Stoppa våldet! På
gatorna, i skolan och hemma”. Våga bry dig synliggör och stärker barns rätt till
trygga uppväxtvillkor.
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Om att införa Våga bry dig eller motsvarande enligt motionen i Västerås
Att införa Våga bry dig som verktyg i Västerås stad stärker och går i linje med det
breda våldsförebyggande perspektivet vi jobbar med inom staden, den s k ”hela
kommunen-ansatsen”.








Att införa Våga bry dig kommunicerar gemensamma normer och
värdegrund mot våld och för civilkurage, omtanke och gemenskap.
Underlättar handlingskraft och synliggör stadens utbud av stöttande och
stärkande resurser för invånarna, varav Familjecentrum är ett exempel.
Våga bry dig samstämmer med andra befintliga insatser som staden jobbar
med och skulle på så vis utöka och ingå i våldsförebyggande,
brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser i Västerås stad.
Kan ge ett ökat inflöde av ärenden för polis, socialtjänst, sjukvården,
äldrevården, m fl, vilket synliggör en del av det stora mörkertal av
våldsutsatta som lever ett begränsat liv.
Ökar kraven på att staden som helhet har tydlig samverkan och
fungerande strukturer för att ta hand om ett eventuellt ökat civilkurage
hos befolkningen.
Våga bry dig stärker barnets rätt till trygga uppväxtvillkor i enlighet med
barnkonventionens artiklar 6, 19 och 33.
Om aktörer på bostadsmarknaden inför metoden Våga bry dig i
fastighetsbeståndet i Västerås, finns tillgång till samverkanspartners,
nätverk, kompetens och tillgång till befintliga kunskapshöjande insatser i
ordinarie verksamheter på Kultur, idrott och fritidsförvaltningen.
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Kopia till

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande – Remiss – Motion från (M) att införa
Helsingborgsmodellen ”Våga bry dig” i Västerås stad
Förslag till beslut
Kultur-, idrott och fritidsförvaltningens förslag till yttrande, daterat 20 april
2022 antas och överlämnas till kommunstyrelsen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerat.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2021-12-09 uppdragit åt Nämnden för idrott, fritid
och förebyggande att yttra sig avseende Motion från (M) om att införa
Helsingborgsmodellen ”Våga bry dig” i Västerås stad.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda snarast efter nämndens
sammanträde.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
Kultur-, idrott och fritidsförvaltningens förslag till yttrande, daterat 20 april
2022 antas och överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutsmotivering
Om att införa Våga bry dig eller motsvarande enligt motionen
Att införa Våga bry dig som verktyg i Västerås stad stärker och går i linje
med det breda våldsförebyggande perspektivet vi jobbar med inom staden,
den s k ”hela kommunen-ansatsen”.




Att införa Våga bry dig kommunicerar gemensamma normer och
värdegrund mot våld och för civilkurage, omtanke och gemenskap.
Underlättar handlingskraft och synliggör stadens utbud av stöttande
och stärkande resurser för invånarna, varav Familjecentrum är ett
exempel.
Våga bry dig samstämmer med andra befintliga insatser som staden
jobbar med och skulle på så vis utöka och ingå i den
våldsförebyggande, brottsförebyggande och trygghetsskapande
ansatsen i Västerås stad.
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Kan ge ett ökat inflöde av ärenden för polis, socialtjänst, sjukvården,
äldrevården, m fl, vilket synliggör en del av det stora mörkertal av
våldsutsatta som lever ett begränsat liv.
Ökar kraven på att staden som helhet har tydlig samverkan och
fungerande strukturer för att ta hand om ett eventuellt ökat
civilkurage hos befolkningen.
Våga bry dig stärker barnets rätt till trygga uppväxtvillkor i enlighet
med barnkonventionens artiklar 6, 19 och 33.
Om aktörer på bostadsmarknaden inför metoden Våga bry dig i
fastighetsbeståndet i Västerås finns tillgång till samverkanspartners,
nätverk, kompetens och tillgång till befintliga kunskapshöjande
insatser i ordinarie verksamheter på Kultur, idrotts och
fritidsförvaltningen.

é
Motion om att införa Helsingborgsmodellen "Våga bry dig" i Västerås stad

Ungefär 300 000 barn i Sverige lever i ett hem där den ena parten misshandlar den andra parten.
Mörkertalet är antagligen stort. För att förebygga och uppmärksamma det våld som sker i nära
relationer behöver fler i samhället engageras. Ett sådant sätt är den ideella föreningen Huskurages
metod. Metoden innebär att bland annat grannar får kunskap och civilkurage att agera vid oro. Det
kan vara alltifrån att knacka på, hämta hjälp av fler grannar, kontakta socialtjänsten och ringa polis.
Det strukturerade arbetssättet innebär att husvärdar och grannar medvetandegörs och vågar agera
vid oro för att uppmärksamma om någon far illa av en närstående.

För att ytterligare bredda trygghetsarbetet och samhällsengagemanget i olika bostadsområden har
Helsingborg utvecklat en modell som bygger på Huskurages våldspreventiva metoder. Helsingborgs
arbete under parollen Våga bry dig har ett bredare anslag som till exempel även omfattar hur en
granne kan agera för en äldre i ett bostadsområde som kan vara i behov av samhällets stöd.

Genom ett strukturerat arbete och information kan Västerås stad skapa tryggare bostadsområden
där de boende hjälper staden med det förebyggande och sociala arbetet. Vi kommer att behöva fler
bostadsområden som karaktäriseras av medkänsla och civilkurage och grannar som har kunskap om
hur de kan agera om de känner oro för någon i deras närhet.

Mot ovanstående bakgrund föreslår jag kommunfullmäktige besluta:

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera, införa och samordna en modell motsvarande "Våga
bry dig" i Västerås.

Västerås 2021-12-02?

Marcus Jacobson (M)

